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1 Ο ΣΤΟΧΟΣ- ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ 

Σε αυτό το μάθημα, θα μάθετε: 

● Την σημασία της αναλυτικής σκέψης στην επίλυση προβλημάτων και την λήψη 

αποφάσεων 

● Τι σημαίνει να έχει κανείς αναλυτικό τρόπο σκέψης 

● Βασικά στάδια αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων 

● Σχετικά με τις αποτελεσματικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων στον χώρο εργασίας 

και στην καθημερινή ζωή 

 

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ 

Η αναλυτική σκέψη είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος σκέψης που βοηθά στην 

αποτελεσματική συλλογή και χρήση πληροφοριών για την εύρεση των καλύτερων πιθανών 

λύσεων σε διάφορα προβλήματα.   

Όλοι μπορούν να ωφεληθούν από την αναλυτική σκέψη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την 

δουλειά και το σχολείο έως και σε καθημερινές προσωπικές αποφάσεις όπως τα ψώνια ή η 

επιλογή μιας πιο υγιεινής διατροφής.  

Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, η αναλυτική σκέψη θα σας βοηθήσει: 

● Να καταλαβαίνετε τη σύνδεση μεταξύ πληροφορίας και γεγονότος 

● Να αναγνωρίζετε την εγκυρότητα των διαφορετικών πληροφοριών και επιχειρημάτων 

● Να αναγνωρίζετε τα λάθη που κάνετε στον τρόπο σκέψη σας και να βελτιωθείτε 

● Να επιλύετε προβλήματα και να παίρνετε αποφάσεις αποτελεσματικά  

 

2.1 Η σημασία της Αναλυτικής Σκέψης στον εργασιακό χώρο  

Οι εργοδότες προτιμούν εργαζομένους με ανεπτυγμένες δεξιότητες αναλυτικής σκέψης γιατί 

είναι ανεξάρτητοι, ικανοί να συλλέξουν και να κατανοήσουν πληροφορίες και να επιλύσουν 

προβλήματα γρήγορα.   
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Η αναλυτική σκέψη είναι πολύ χρήσιμη και συχνά αναγκαία στο εργασιακό περιβάλλον. 

Μερικά παραδείγματα: 

● Ένας καθαριστής πρέπει να αποφασίσει ποιο καθαριστικό προϊόν να χρησιμοποιήσει 

για να αφαιρέσει έναν δύσκολο λεκέ από το χαλί χωρίς να το καταστρέψει.  

●  Ένα διοικητικό στέλεχος πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα σε δύο εξίσου κατάλληλους 

υποψηφίους για μια δουλειά. 

● Ένας οδηγός πρέπει να αποφασίσει ποιο δρόμο να πάρει για να φτάσει στον 

προορισμό του εγκαίρως και με ασφάλεια.  

 

Είναι καλό να προωθείτε τις αναλυτικές σας δεξιότητες στο βιογραφικό σας και κατά τη 

διάρκεια μια συνέντευξης για δουλειά.  Χρησιμοποιείστε λέξεις και φράσεις όπως επίλυση 

προβλημάτων, δημιουργικότητα και αναλυτικότητα όταν περιγράφετε τις ικανότητές σας. 

Εάν έχετε προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, μπορείτε να γράψετε κάτι του τύπου «στην 

προηγούμενη δουλειά μου μου είχε ανατεθεί η επιλογή των σωστών υλικών». Εάν όχι, 

μπορείτε να γράψετε κάτι του τύπου « Η έντονη ενασχόλησή μου με το σκάκι με βοήθησε να 

αναπτύξω ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες τις οποίες μπορώ να εφαρμόσω σε πρακτικές 

καταστάσεις».  

 

3  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Όσοι διαθέτουν αναλυτική σκέψη είναι σε θέση να συλλέξουν πληροφορίες και να 

διεξάγουν έρευνα για να καθορίσουν τι είναι αληθές και τι όχι. Έπειτα, είναι ικανοί να 

χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση για να λύσουν μεγάλα και μικρά προβλήματα. Το να έχει 

κανείς αναλυτική σκέψη σημαίνει επίσης ότι είναι ικανός να σκεφτεί ανεξάρτητα και να 

χρησιμοποιήσει ορθή κρίση και  λογική στη σκέψη τους. 

 

Η αναλυτική σκέψη προϋποθέτει πάντα:   

● Να είστε ενεργοί παρατηρητές και μαθητές, όχι παθητικοί καταναλωτές πληροφορίας 

● Να είστε ανοιχτόμυαλοι και πρόθυμοι να ακούσετε όλα τα επιχειρήματα και τις 

διάφορες απόψεις 
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● Να αμφισβητείτε τις ιδέες και τις πληροφορίες που σας παρουσιάζονται 

● Να ασκείτε κριτική και στις δικές σας ιδέες, πεποιθήσεις και πράξεις για να δείτε αν 

μπορούν να βελτιωθούν 

● Να προσπαθείτε να καθορίσετε αν οι λύσεις σας είναι όντως οι καλύτερες ή αν 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 

Το να διαθέτει κανείς αναλυτική σκέψη σημαίνει επίσης ότι πρέπει να ασκεί κριτική όχι μόνο 

απέναντι στους άλλους αλλά και απέναντι στον εαυτό του. Πρέπει λοιπόν να είστε 

ειλικρινείς όσον αφορά τις προσωπικές σας δυνάμεις και αδυναμίες και το πώς αυτές 

επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις πράξεις σας και το να είναι κανείς ειλικρινής με τον εαυτό 

του δεν είναι εύκολη υπόθεση. 

4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Όταν καλείστε να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα ή να πάρετε μια απόφαση, το πιο σημαντικό 

είναι να διαμορφώσετε μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης με το να συλλέξετε όσο το 

δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα και να τις αναλύσετε.  Αυτό θα σας 

επιτρέψει να πάρετε τις καλύτερες πιθανές αποφάσεις και να βρείτε τις πιο κατάλληλες 

λύσεις. Με άλλα λόγια, πρέπει να είστε σε θέση να συγκεντρώσετε και εξετάσετε με κριτική 

ματιά τις πληροφορίες που είναι σχετικές με το θέμα που ασχολείστε. Βρείτε παρακάτω 

μερικά χρήσιμα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε: 

 

4.1 Συλλογή πληροφοριών 

Εάν υπάρχει ένα πρόβλημα που μπορείτε να λύσετε, πρέπει πρώτα να μάθετε ό,τι μπορείτε 

σχετικά με αυτό συλλέγοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες μπορείτε. Θα 

ΑΣΚΗΣΗ 

Σκεφτείτε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

● Πιστεύετε ότι έχετε καλές αναλυτικές δεξιότητες; Γιατί το νομίζετε;  

● Μπορείτε να θυμηθείτε την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε την αναλυτική 

σας σκέψη; 

● Το βρίσκετε δύσκολο να ασκήσετε αυτοκριτική όσον αφορά λάθη σας; 
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πρέπει να διαβάσετε σχετικά με αυτό, να μιλήσετε με άλλους, να ρωτήσετε τη γνώμη τους 

και τη συμβουλή τους.  

Για να γίνει αυτό πρέπει να είστε σε συνεχή επικοινωνία με οποιονδήποτε μπορεί να σας 

δώσει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές.  

 

4.2 Κριτική εξέταση των πληροφοριών 

Δεν πρέπει ποτέ να πιστεύετε κάτι μόνο και μόνο επειδή το είπε κάποιος ή επειδή το 

διαβάσατε κάπου. Πρέπει πάντα να ψάχνετε να βρείτε αν η πληροφορία είναι όντως αληθής 

ερευνώντας την με τους ακόλουθους τρόπους: 

● Ακούστε Ενεργά- Όταν μιλάτε με κάποιον πρέπει πάντα να ελέγχετε αν 

καταλαβαίνετε τι σας λέει με το να χρησιμοποιείτε τεχνικές ενεργητικής ακρόασης 

όπως η παράφραση.   

● Κάντε Κριτική ανάγνωση- Η κριτική ανάγνωση είναι παρόμοια με την ενεργητική 

ακρόαση. Ένας κριτικός αναγνώστης προσπαθεί να καταλάβει το νόημα του κειμένου 

εστιάζοντας στις λεπτομέρειες και κάνοντας ερωτήσεις όπως «Τι αφορά το κείμενο;» 

ή «Τι θέλει να πει ο συγγραφέας;». Μετά την ανάγνωση, ο αναγνώστης θα πρέπει να 

είναι σε θέση να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις.    

● Λάβετε υπόψιν την πηγή της πληροφορίας- Είναι σημαντικό να γνωρίζετε από που 

προέρχεται η εκάστοτε πληροφορία. Δεν είναι όλες οι πηγές πληροφοριών αξιόπιστες 

και φερέγγυες. Κάποιοι μπορεί εσκεμμένα να σας εξαπατήσουν για χάρη του δικού 

τους οφέλους ή να σας παραπλανήσουν ακούσια πολύ απλά επειδή οι ίδιοι δεν 

γνωρίζουν αρκετά για το θέμα.  

Πρέπει πάντα να είστε πολύ προσεκτικοί όταν ψάχνετε για πληροφορίες στο 

διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που προέρχονται από ειδικούς όπως επιστήμονες, 

γιατρούς και επαγγελματίες δημοσιογράφους είναι πάντα πιο αξιόπιστες σαν 

ΑΣΚΗΣΗ 

Παρακάτω βρείτε μια απλή μέθοδο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να εξετάζετε με κριτική 

σκέψη τις πηγές των πληροφοριών σας. Την επόμενη φορά που θα διαβάσετε κάτι ή που κάποιος 

θα πει κάτι σημαντικό για εσάς κάντε στον εαυτό σας τις παρακάτω ερωτήσεις: 
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συμβουλές σε σχέση με αυτές που προέρχονται  από άγνωστα άτομα που 

διατείνονται ότι γνωρίζουν τα πάντα.  

 

 

 

Η χρήση των παραπάνω ερωτήσεων θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη 

αντίληψή σας σε σχέση με το ποια πληροφορία είναι έγκυρη και χρήσιμη και ποια κακή και 

θα πρέπει να επιδείξετε προσοχή ή ακόμη και να την απορρίψετε.   

4.3 Επιστράτευση της λογικής και της ορθής κρίσης για την κατανόηση 

προβλημάτων  

Αφότου αποφασίσετε ποιες πηγές είναι αξιόπιστες, πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε για να 

κατανοήσετε ποιο είναι το πρόβλημα και τι το προκαλεί.  

Ποιος το έγραψε ή το είπε; Ποιο είναι αυτό το άτομο; Γνωρίζουν το 

αντικείμενο για το οποίο γράφουν ή μιλάνε; 

Είναι ειδικοί ή έχουν κάποια σχετική 

εμπειρία; 

Ποιες είναι οι πηγές τους; Πώς ξέρουν αν αυτό που γράφουν ή λένε 

είναι αλήθεια; Πού το διάβασαν ή το 

άκουσαν; Είναι απλά η γνώμη τους ή είναι 

γεγονός;  

Ποιες είναι οι προθέσεις τους; Τι προσπαθούν να επιτύχουν; Προσπαθούν 

να βοηθήσουν εμένα ή κάποιον άλλο;  

Προσπαθούν να με χειραγωγήσουν; 

Αντιπροσωπεύουν τον εαυτό τους ή 

κάποιον άλλον; 

Το έγραψαν ή το είπαν γιατί το πιστεύουν ή 

γιατί κάποιος άλλος τους είπε να το κάνουν; 

Ποιο είναι αυτό το τρίτο πρόσωπο και τι 

προσπαθεί να πετύχει; 
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Μερικές φορές δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς τη ρίζα του προβλήματος. Συχνά 

βγάζουμε λανθασμένα συμπεράσματα γιατί δεν έχουμε επίγνωση του λανθασμένου τρόπου 

σκέψης μας. Για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα την 

ορθή κρίση και τη λογική για να βρείτε τα πραγματικά αίτια του προβλήματος.  Ας δούμε ένα 

παράδειγμα όπου θα προσπαθήσετε να επιστρατεύσετε την ορθή σας κρίση και τη λογική 

για να βρείτε την αιτία.   

 

Αφότου έχετε συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες και έχετε μια βασική κατανόηση του 

προβλήματος, υπάρχουν μερικές ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας για να 

κατανοήσετε το πρόβλημα και τις πιθανές λύσεις ακόμη περισσότερο. Αυτές οι έξι ερωτήσεις 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις. 

 

Τι συμβαίνει; Με βάση τις πληροφορίες που έχετε, 

προσπαθήστε να καταλάβετε την κατάσταση 

και να δείτε αν εξακολουθούν να υπάρχουν 

ερωτήσεις που δεν μπορείτε να απαντήσετε.  

Γιατί είναι σημαντικό; Αναρωτηθείτε, ποια η σημασία του 

προβλήματος που προσπαθείτε να λύσετε; 

ΑΣΚΗΣΗ 

Παράδειγμα μιας εσφαλμένης συλλογιστικής σκέψης: 

Όλοι οι υπολογιστές στην δουλειά δουλεύουν πολύ αργά τώρα τελευταία. Προσπαθείτε 

να αποφασίσετε ποια είναι η αιτία αυτού του προβλήματος. Το σκέφτεστε και θυμάστε 

ότι όλο αυτό ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή που ο μήνας είχε 13. Είστε πεπεισμένοι 

ότι αυτή είναι η αιτία γιατί όπως όλοι ξέρουν η Παρασκευή και 13 είναι γρουσούζικη 

μέρα.  

Είναι αυτή η καλύτερη εξήγηση; Τι είναι πιο πιθανό, ότι οι υπολογιστές είναι καταραμένοι 

ή ότι οι υπολογιστές έχουν κάποιον ιό; Η λογική και η ορθή κρίση θα σας υποδείξουν ότι 

το ενδεχόμενο του ιού είναι η πιο πιθανή αιτία για το πρόβλημα.  
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Τι δεν βλέπω; Αναρωτηθείτε, υπάρχει κάτι άλλο που να 

σχετίζεται με το πρόβλημα και δεν το 

βλέπετε;  

Πώς το ξέρω; Ξανασκεφτείτε πώς ξέρετε αυτό που ξέρετε 

από που πηγάζουν οι πληροφορίες σας. 

Ποιος το λέει; Ποιος σας έδωσε την πληροφορία, ποια 

είναι η θέση και τα κίνητρά του; 

Ποιος ακόμη; Τι και αν; Υπάρχουν άλλες ιδέες και πιθανότητες που 

θα πρέπει να λάβετε υπόψιν; 

 

4.4 Επιπλέον έρευνα και συμπέρασμα 

Αφού απαντήσετε στα παραπάνω έξι κρίσιμα ερωτήματα, έχετε δύο πιθανότητες. 

1. Αν έχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες να βγάλετε ένα συμπέρασμα σχετικά με 

το πρόβλημα και  να αποφασίσετε πώς να το λύσετε. 

2. Αν οι ερωτήσεις σας δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμη κάποια κενά στην κατανόησή σας 

γύρω από το πρόβλημα, πρέπει να κάνετε επιπλέον έρευνα για να βρείτε τις 

πληροφορίες που χρειάζεστε.  

Αν αποφασίσετε να κάνετε επιπλέον έρευνα, πρέπει εκ νέου να συγκεντρώσετε πληροφορίες 

και έπειτα  να τις εξετάσετε με κριτική ματιά . 
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4.5 Προβλέποντας τις συνέπειες και λαμβάνοντας δράση 

Προτού αποφασίσετε να λάβετε δράση και να λύσετε το πρόβλημα, θα πρέπει να σκεφτείτε 

το πώς η απόφαση σας θα επηρεάσει τα άτομα γύρω σας. Η ικανότητα πρόβλεψης των 

συνεπειών των αποφάσεών σας είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της επίλυσης 

προβλημάτων. Πριν πάρετε κάποια απόφαση και λάβετε δράση, θα πρέπει να αναλογιστείτε 

τις πιθανές αρνητικές συνέπειες και πώς μπορείτε να τις αποφύγετε ή να περιορίσετε τις 

επιπτώσεις τους. 

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

5.1 Θέτοντας προσιτούς στόχους 

Μερικά προβλήματα είναι απλά και εύκολο να λυθούν  ενώ άλλα είναι δύσκολα και 

περίπλοκα. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν πρέπει να 

παραιτηθούμε αλλά να βρούμε ένα ρεαλιστικό στόχο, ο οποίος όταν επιτευχθεί, θα κάνει 

το πρόβλημα πιο μικρό και διαχειρίσιμο. 

Για παράδειγμα, η μόλυνση είναι ένα μεγάλο παγκόσμιο πρόβλημα αδύνατο να λυθεί από 

ένα άτομο, μια πόλη ή ακόμη και μια χώρα. Ωστόσο, αν αποφασίσουμε ότι ο στόχος μας είναι 

να μειώσουμε την μόλυνση του αέρα και του νερού στην πόλη ή τη χώρα μας έως και 50% 

μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια τότε το πρόβλημα γίνεται και πιο μικρό αλλά και πιο 

διαχειρίσιμο. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 

Αναλογιστείτε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

● Είδατε ή διαβάσατε ποτέ κάτι στο διαδίκτυο που τελικά να αποδείχτηκε λανθασμένο; 

● Πόσο συχνά εξετάζετε με κριτική σκέψη την πληροφορία για να δείτε αν μπορείτε να 

την εμπιστευτείτε; 

● Είχαν οι πράξεις ποτέ αρνητικό αντίκτυπο; Εάν ναι, θα μπορούσατε να το αποφύγετε 

με σωστό σχεδιασμό; 
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5.2 Επιστρατεύοντας τη δημιουργική σκέψη 

Μερικές φορές δεν μπορούμε να δούμε τη λύση στο πρόβλημα επειδή φοβόμαστε να 

σκεφτούμε δημιουργικά ή πρωτοποριακά (outside the box).  

Τι σημαίνει το να σκέφτεται κανείς πρωτοποριακά; Σημαίνει: 

● Να μην φοβάστε να σκεφτείτε διαφορετικά από τους άλλους 

● Να μην φοβάστε να ψάξετε και να χρησιμοποιήσετε καινούριες και ασυνήθιστες 

λύσεις 

● Να ακούτε και να σέβεστε  τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων ανθρώπων. 

 

5.3 Η «ιδανική» στρατηγική για την επίλυση προβλημάτων (IDEAL problem-

solving strategy)   

Η IDEAL στρατηγική είναι μια συνήθης στρατηγική στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων. Κάθε γράμμα στην ονομασία IDEAL 

αντιπροσωπεύει κι ένα βήμα στην διαδικασία.  

  

 

Ταυτοποιείστε το Πρόβλημα (I for Identify the problem) 

• Αρχικά, πρέπει να εντοπίσετε ποιο είναι το πρόβλημα. Μιλήστε με άλλους 

για να το βρείτε. Δώστε σε όλους την ευκαιρία να προσφέρουν τη γνώμη 

τος.  

• Δοκιμάστε να ορίσετε το πρόβλημα με μια σύντομη πρόταση. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 

Παράδειγμα πρωτοποριακής σκέψης: 

Αυτό το πρόβλημα απαιτεί δημιουργική και πρωτοποριακή σκέψη για να λυθεί. Προσθέστε μόνο 

μία γραμμή για να λύσετε το παρακάτω μαθηματικό πρόβλημα. 

1 + 5 + 5 = 150  

Μπορείτε να βρείτε τη λύση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.storypick.com/think-out-

of-the-box/  

 

https://www.storypick.com/think-out-of-the-box/
https://www.storypick.com/think-out-of-the-box/
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Προσδιορίστε τον στόχο (D for Define the goal) 

• Αποφασίστε αν το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί ολοκληρωτικά ή εν μέρει. 

Προσδιορίστε ένα αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε. 

 

 

Εξερευνήστε πιθανές λύσεις (E for Explore possible solutions) 

• Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις: Ποιες είναι μερικές πιθανές λύσεις; Ποια 

λύση είναι η καλύτερη; Είναι ασφαλής; Είναι οικονομική; Πώς θα επηρεάσει 

τα εμπλεκόμενα άτομα; Είναι δίκαιο; Θα λειτουργήσει; 

 

 

Αναλάβετε δράση (A for Act) 

• Καταστρώστε ένα σχέδιο δράσης και ξεκινήστε να δουλεύετε πάνω στη 

λύση που αποφασίσατε ως καλύτερη. 

 

 

Κοιτάξτε και Μάθετε (L for Look and learn) 

• Παρατηρήστε πώς η λύση διαμορφώνεται στην πορεία. Λειτουργεί; Αν όχι, 

ξεκινήστε εκ νέου τη διαδικασία και βρείτε μια διαφορετική λύση. Τι μάθατε 

από αυτήν την διαδικασία; Θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όσα 

μάθατε για να αποτρέψετε μελλοντικά προβλήματα; 

Αυτή η διαδικασία δεν λειτουργεί πάντα με αυτήν την ακριβή σειρά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

για πιο πολύπλοκα προβλήματα. Μερικές φορές θα πιάνετε τον εαυτό σας να πηγαίνει μπρος 

πίσω τα βήματα. 

5.4 Ο κανόνας  80-20 ή  αρχή του Παρέτο (Pareto principle) 

Με βάση τον κανόνα 80-20, το 80% όλων των οφελών προέρχεται στο 20% από την δουλειά 

ή ότι το 80% των προβλημάτων που προκαλούνται προέχεται στο 20% από την δουλειά. 

Αυτή η στρατηγική είναι πολύ χρήσιμη στην διαχείριση προβλημάτων που έχουν 

περισσότερες από μία αιτίες. Βοηθά στο να καθορίσετε και να βάλετε σε προτεραιότητα τα 

 

 

 



11 
 

 

προβλήματα εκείνα που θα πρέπει να λυθούν πρώτα για να έχουν τη μέγιστη θετική 

επίδραση στους παρακάτω τομείς:  

● Αποτελεσματικότητα στην εργασιακή διαδικασία 

● Βελτιωμένη παραγωγικότητα 

● Βελτιωμένη αποδοτικότητα 

Ας δούμε τα βήματα του κανόνα 80-20:  

1. Ταυτοποιείστε τα προβλήματα και κάντε μια λίστα- Γράψτε όλα τα προβλήματα που 

έχετε. Πάντα να προσπαθείτε να συγκεντρώνετε σχόλια συνεργατών, πελατών ή άλλων που 

μπορούν να  προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες. 

2. Προσδιορίστε την βασική αιτία του κάθε προβλήματος- Εξετάστε κάθε πρόβλημα από 

διαφορετικές οπτικές και εντοπίστε τι το προκαλεί. 

3. Δώστε μια βαθμολογία σε κάθε πρόβλημα- Αποφασίστε πόσο σημαντικό είναι το κάθε 

πρόβλημα και βαθμολογήστε το ανάλογα. Αν η προτεραιότητά σας είναι να μειώσετε τα 

κόστη, βαθμολογείστε τα προβλήματα με βάση το πόσο κοστίζουν.  

4. Ομαδοποιείστε τα προβλήματα ανάλογα με τα αίτια που τα προκαλούν- Κοιτάξτε τα 

αίτια που καθορίσατε για κάθε πρόβλημα και ομαδοποιείστε τα προβλήματα ανά αίτιο. Για 

παράδειγμα, αν τρία από τα προβλήματα προκαλούνται από έλλειψη κατάρτισης των 

εργαζομένων, βάλτε τα στην ίδια ομάδα.  

5. Αθροίστε τις βαθμολογίες της κάθε ομάδας- Αθροίστε τις βαθμολογίες σε κάθε ομάδα. Η 

ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και θα πρέπει να το 

διαχειριστείτε πρώτα. Το πρόβλημα με την χαμηλότερη βαθμολογία είναι το λιγότερο 

σημαντικό. 

6. Λάβετε δράση- Τώρα ξεκινήστε να ψάχνετε για λύσεις για το μεγαλύτερο σας πρόβλημα. 

Χρησιμοποιείστε την τεχνική του καταιγισμού ιδεών, την «ιδανική» στρατηγική (IDEAL 

strategy), συνδιασκέψεις και άλλες στρατηγικές για την επίλυσή του. Είναι πιθανό τελικά να 

αποδειχτεί ότι τα υπόλοιπα προβλήματα δεν θα είναι πια ζήτημα μόλις λυθεί το μεγαλύτερο 

πρόβλημα.  
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 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ 80-20 

Ο Γιάννης διαχειρίζεται έναν φούρνο. Ο φούρνος δεν τα πάει πολύ καλά.  Υπάρχουν πολλά 

παράπονα από τους πελάτες και τους εργαζομένους και ο Γιάννης χρησιμοποιεί τον κανόνα 

80-20 για να εντοπίσει τα μεγαλύτερα προβλήματα και τα αίτια που τα προκαλούν. 

Βαθμολογεί κάθε πρόβλημα με βάση τον αριθμό των παραπόνων που έλαβε από πελάτες και 

προσωπικό.   

 

 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Οι πελάτες δεν εξυπηρετούνται αρκετά 

γρήγορα 

Κακής ποιότητας 

εξυπηρέτηση πελατών 

10 

2 Το προσωπικό είναι αγενές με τους 

πελάτες 

Κακής ποιότητας  

εξυπηρέτηση πελατών 

6 

3 Το προσωπικό είναι στρεσαρισμένο και 

κουρασμένο 

Υπερβολικά μικρός 

αριθμός εργαζομένων 

6 

4 Συχνά υπάρχει έλλειψη φρέσκου ψωμιού Ελλείψεις  στις προμήθειες 15 

5 Το ψωμί είναι συχνά καμένο  Έλλειψη   εκπαίδευσης 

προσωπικού 

10 

6 Ο υπεύθυνος παραγωγής ψωμιού 

παραπονιέται για ελλείψεις στο αλεύρι 

Ελλείψεις  στις προμήθειες 20 

7 Ο προμηθευτής συχνά παραδίδει 

αργοπορημένα το αλεύρι  

Ελλείψεις  στις προμήθειες 25 

Έπειτα, ο  Γιάννης βάζει τα προβλήματα σε ομάδες ανά αίτιο και προσθέτει τις βαθμολογίες. 

1. Ελλείψεις στις προμήθειες (πρόβλημα 4, 6 και 7) – 60 παράπονα 

2. Κακής ποιότητας  εξυπηρέτηση πελατών (πρόβλημα 1 και 2) – 16 παράπονα 

3. Έλλειψη εκπαίδευσης προσωπικού (πρόβλημα 5) – 10 παράπονα 
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4.  Υπερβολικά μικρός αριθμός εργαζομένων (πρόβλημα 3) – 6 παράπονα 

Από την βαθμολογία φαίνεται ότι ο φούρνος θα ωφεληθεί περισσότερο αν ο Γιάννης 

μεριμνήσει πρώτα για τις ελλείψεις που παρουσιάζονται στις προμήθειες. Θα πρέπει επίσης 

να βελτιώσει την ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών αλλά είναι πολύ πιθανό αυτό να μην 

είναι πια πρόβλημα μόλις αντιμετωπιστεί η έλλειψη προμηθειών.  Έτσι,  θα μπορέσει επίσης 

να δει αν η έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού και ο μικρός αριθμός εργαζομένων είναι 

όντως προβλήματα. 

 

5.5 Συνδιάσκεψη 

Η συνδιάσκεψη είναι μια από τις πιο απλές και πιο αποτελεσματικές στρατηγικές στην 

επίλυση προβλημάτων. Είναι κατάλληλη για όλα τα είδη ζητημάτων. Με την συνδιάσκεψη 

δίνεται σε κάθε άτομο η ευκαιρία να παρουσιάσει τις απόψεις του, να προτείνει λύσεις στα 

προβλήματα και να ψηφίσει την καλύτερη δυνατή λύση.   Είναι καλή ιδέα να γίνονται τακτικά 

συνδιασκέψεις για διάφορα θέματα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο βρίσκονται καλύτερες 

ΑΣΚΗΣΗ 

Σκεφτείτε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

● Είχατε ποτέ κάποιο πρόβλημα που δεν μπορούσατε να λύσετε; Αν 

ναι, θέσατε ένα ρεαλιστικό στόχο για να γίνει το πρόβλημα πιο 

διαχειρίσιμο; 

● Έχετε κάποια αγαπημένη στρατηγική επίλυσης προβλημάτων; 

● Λύσατε ποτέ κάποιο πρόβλημα σκεπτόμενοι πρωτοποριακά; 

 

Βαθμολογία Προβλημάτων

1. Προμήθειες 2. Παροχή Υπηρεσιών
3. Εκπαίδευση 4. Εργατικό Δυναμικό
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λύσεις αλλά προωθούνται η ομαδικότητα και οι επικοινωνιακές δεξιότητες των μελών της 

ομάδας. 

 

5.6 Πώς να βελτιώσετε τις δεξιότητες αναλυτικής σκέψης 

Μπορείτε να κάνετε πολλά για να βελτιώσετε τις δεξιότητες αναλυτικής σκέψης. Το νόημα 

είναι να κρατάτε το μυαλό σας δραστήριο. Παρακάτω βρείτε μερικές εύκολες και ευχάριστες 

δραστηριότητες: 

● Διαβάστε βιβλία: Χρησιμοποιείστε στρατηγικές ενεργητικής ανάγνωσης. Διαβάστε 

μερικές σελίδες, έπειτα σκεφτείτε και αναλύστε αυτό που διαβάσατε. Προσπαθήστε 

να βρείτε τα κύρια μοτίβα, να προβλέψετε τι θα συμβεί μετά, κάντε στον εαυτό σας 

ερωτήσεις και προσπαθήστε να τις απαντήσετε.  

● Παίξτε παιχνίδια σκέψης: Αυτός είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να γίνετε πιο 

αναλυτικοί. Παίξτε παιχνίδια όπως το Sudoku ή το σκάκι, λύστε σταυρόλεξα ή παζλ.  

● Να είστε περίεργοι: Να δείχνετε ενδιαφέρον για διάφορα πράγματα. Κάντε 

ερωτήσεις σχετικά με διάφορα πράγματα που βλέπετε. Αυτό θα σας βοηθήσει να 

βελτιώσετε την μνήμη σας και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. 

● Εξασκηθείτε στην επίλυση προβλημάτων: Όταν έχετε ένα πρόβλημα, προσπαθήστε 

να σκεφτείτε τις διάφορες πιθανές λύσεις σε αυτό. Προσπαθείτε να τις 

οπτικοποιήσετε και να τις παρουσιάστε στους άλλους, αν είναι δυνατό. Αν μπορείτε, 

δοκιμάστε διαφορετικές λύσεις στο ίδιο πρόβλημα.  

Μπορείτε επίσης να εκπαιδεύσετε το μυαλό σας με διάφορες εφαρμογές όπως οι Luminosity, 

Peak-Brain training, Eidetic και άλλες. 
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η αναλυτική σκέψη είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος σκέψης που βοηθά στη συλλογή και 

εξέταση πληροφοριών και την εύρεση των καλύτερων λύσεων σε διάφορους τύπους 

προβλημάτων. Είναι χρήσιμη όταν παίρνουμε καθημερινές αποφάσεις καθώς επίσης και για 

την επίλυση προβλημάτων στον εργασιακό χώρο.  

 

 Οι εργοδότες προτιμούν εργαζομένους με ανεπτυγμένες αναλυτικές δεξιότητες επειδή είναι 

ανεξάρτητοι, γνωρίζουν πώς να συλλέξουν και να εξετάσουν πληροφορίες και να επιλύσουν 

προβλήματα.  

 

Τι σημαίνει όμως να έχει κανείς αναλυτική σκέψη; Σημαίνει να είναι σε θέση να συλλέξει 

πληροφορίες, να τις κατανοήσει και να τις χρησιμοποιήσει στην επίλυση προβλημάτων. 

Σημαίνει επίσης να σκέφτεται ανεξάρτητα και να επιστρατεύει την ορθή σκέψη και τη λογική 

στον τρόπο σκέψης του. 

 

Δεν πρέπει ποτέ να εμπιστεύεστε κάτι μόνο και μόνο επειδή σας το είπε κάποιος ή επειδή το 

διαβάσατε κάπου, αλλά πάντα να προσπαθείτε να διεξάγετε έρευνα  για να βρείτε τι είναι 

πραγματικά αλήθεια και τι όχι. Αυτό επίσης σημαίνει να ασκείτε κριτική και στις δικές σας 

πράξεις και τρόπο σκέψης και πάντα να ψάχνετε τρόπους να βελτιώνεστε. Το να είναι κανείς 

ειλικρινής απέναντι στις αδυναμίες και τα λάθη του μπορεί να φανεί πολύ δύσκολο. 

 

Μπορείτε να λύσετε τα περισσότερα προβλήματα αξιοποιώντας τις αναλυτικές σας 

δεξιότητες. Προτού πάρετε μια απόφαση για το πώς θα επιλύσετε ένα πρόβλημα πρέπει 

πρώτα να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Έπειτα, πρέπει να 

εξετάσετε τις πληροφορίες με κριτική ματιά για να δείτε τι είναι αληθές και χρήσιμο και τι 

όχι. Προτού δράσετε πρέπει να σκεφτείτε αν θα υπάρξουν καθόλου αρνητικές συνέπειες από 

τις πράξεις σας και πώς να τις αποφύγετε ή να τις περιορίσετε.  

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Κάποιες από τις πιο 

συνηθισμένες και χρήσιμες είναι η «ιδανική» στρατηγική IDEAL, ο κανόνας 80-20 και η 

συνδιάσκεψη. Κάποια προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και δύσκολα στην επίλυσή τους. Για 
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τέτοιου είδους προβλήματα, είναι απαραίτητο να σκέφτεστε πρωτοποριακά και να έχετε 

έναν ρεαλιστικό στόχο, τουλάχιστον ως προς την διαχείρισή τους αν δεν μπορείτε να τα 

λύσετε πλήρως.  
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